
لل  أيصههح الكلم ام ل ؟ يصههح ل ن المقصههود هههو  فقال : ضرب الله رج
ييهها بههدل  ل ن ييا بههدل عل لا  عل يي لا عل كلمة رجل وأنت لو قلت : رأيت محمد
لا ؟ ييهها محمههد يي إذا خاطبههك مخههاطب وقههال : رأيههت عل المقصود هو علهه
لا بههدل مههن لا  ل ن محمههد لا ولم يرد عليهه عرفت أنه أراد محمد  أراد محمد
يي والبدل هو المقصود بالحكم لكن قد يكو ن سببه الغلط وقد يكههو ن عل
سببه النسيا ن و أو غير ذلك من السباب المهم أ ن البدل هو ما ما حده

التبببببابع المقصبببببود ببببببالحكم بلابهههههن مالهههههك بقهههههوله : "
لل  " واسطه هو المسمى بد
فيه شركاء متشاكسون متنازعون متنازعونطيب  يقول : "  

 " مهههن أيهههن أخهههذ سهههوء الخلهههق ؟ مهههن قهههوله :سببيئة أخلهقهببم
)) ل ن المشاكسة تنبئ عن سوء الخلق  إذ أ ن حسههن متشاكسون ((

الخلق يتنازل عن حقه ولههو كهها ن فههي ذلههك أذيههة لههه أو ضههرر عليههه ل ن
حسن أخلقه تتغلب على أخذه بحقه وهكههذا ينبغههي للنسهها ن أ ن يكههو ن
حسن الخل ق وأ ن يتغاضههى عههن بعههض حقههه ولههو كهها ن فههي ذلههك أذيههة
لل لنفسه وليعلم أنه وإ ن قالت له نفسه إ ن تواضعك وعفوك عن حقك ذ
لك ليعلم أ ن هذا من وساوس الشيطا ن  ل ن النبي صلى الله عليه وآله

وو إل عببزة ومببن تواضببع للببهوسلم قال : (  لا بعف مازاد الله عبد
 ) فل تغلبك نفسك نفسك وتأخههذك العههزة بههالمثم فتقههول لرفعه الله

يي  أنهها فل ن بههن يمكن أسكت عن هذا الرجل  أنا من أنا حتى يعتدي عل
ولفل ن فإ ن هذا من الشيطا ن  من عفا وأصههلح فههأجره علههى اللههه (( 

تستوي الحسنة ول السيئة ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي
)) أيومببا يلقاهببا ))  (( بينك وبينك عداوة كببأنه ولببى حميببم 

))إل الذين صبروا وما يلقاها إل ذو حظ عظيببم مايوفق لها (( 
لا لرجل يقول : "  لل سالم " عنههدييتنازعون سيئة أخلهقهم  ورج

ا سسر فسر عليها  والسهالم يعنهي الخهالص كم لا وهي قراءة  والمف سالم
لا لرجههل  ((   )) نقههول مثل تمييههزهببل يسببتويان مثلفسههرها  خالصهه

ييههن  وقههد حههده ابههن مالهك ييز إذا إذا ب تمييز  ماهو التمييز  التمييز: من م
في اللفية فقال
لا بما هقد " :  اسم بمعنى من مبين نكره             ينصب تمييز
 " فسره
  " لا بما هقببد   اسم بمعنى من مبين نكره        ينصب تمييز
 " فسره



هذا التمييز اسم نكره يبين المبهم الذي فسره  وهو بمعنى من ومثاله 
لا هذه تمييز  طبقههها علههى التعريههف نجههد لا  عرق دد عرق : قولهم تصبب زي
أنها اسم بمعنى من  لنك تقول تصبب مههن العههر ق  مههبين : أي مفسههر
لا  فههبينت لء تصبب عرقهه لا تصبب ما لكلمة تصبب ل ن تصبب ... تصبب دم
 المتصبب  نكرة أو معرفة ؟
... : الطالب

لاالشيخ  يينصب تمييز : نكرة  هذا هو التمييز  اسم بمعنى من مبين نكرة 
بما فسره  ال ن أمليت عليكم بيتين من ألفية ابن مالك  اللي يحفظهههم
 ال ن يسقط عنه من حفظها بيتا ن  البيت الول ؟
... : الطالب

: نعم  البدل تابع مقصود بالحكم بل واسههطه هههو المسهمى بهدلالشيخ 
 وهذا الثاني ؟ تمييز
... : الطالب

لل: ... نعههم . يقههول : " الشههيخ  " تمييببز أي ل يسببتوي العبببد مث
لجماعة والعبد لواحد فإن الول إذا طلب منه كل من مالكيه

" . طيههب .خدمته في وهقت واحد تحير في مببن يخببدمه منهببم
يين رحمههه اللههه أ ن السههتفهام فههي قههوله : ((ل يستوييقول : "   " فب

ل يستوي )) ها ؟ للنفي  حيث فسره بنفي  وقوله : "هل يستويان
 " صههحيح ليسههتويا ن  العبههد لواحههدالعبببد  لجمباعه والعببد لواحبد

يتصرف ... متى شاء متى شاء ... ومتى شاء قههال اسههترح  مههتى شههاء
باعه متى شاء أجره  لكههن العبههد لجمههاعه وجمههاعه متشاكسههو ن أخل ق
لا تعال اخههدمني وقههال لا  لو قال أحد سيئة تنازع دائم  هل يستويا ن ؟ أبد
الثاني اخدمني أنا وقال الثههالث اخههدمني أنهها وقههال الرابههع اخههدمني أنهها
صار أحدهم أخذ باليد اليمنههى والثههاني باليههد اليسههرى والثههالث بالرجههل
يزعوا العبد ل ن كههل واحههد يريههد أ ن اليمنى والرابع بالرجل اليسرى مثم م
لا في البيع لههو أراد أحههد قههال أنهها يكو ن عنده  هو الذي يخدمه كذلك أيض
أريد بيعه وقال الثاني ل أريد و الثالث قال أريد تأجيره والرابع قال أريد
إعارته  كيف يكو ن هذا ؟ دائما في نههزاع وشههقا ق  فالعبههد العبههد نفسههه
لا لا كذلك متشاكسو ن دائمهه في قلق وفي حيرة وفي بلء  والشركاء أيض
ل يمكن أ ن يستوي هههذا مههع رجههل وهههذا لشههك أنههه مثههل تقريههبي  وإل
فالفر ق عظيم بين عبادة الله عز وجههل وعبههادة غيههره معههه  يعنههي أنههه
يرب المعههاد فههي المههاء يرب  هذا للعباد كمهها قهه أعظم ولكن الله تعالى يق



ينزل من السماء مثم تنبت به الرض  كم يبقى ؟ نبات الرض بعد نههزول
المطر ؟ يبقى مده على حسب فترة المطر وحسب الجههو المناسههب و

((فإنما هببي زجببرة واحببدة )) حسب الفصل لكن يبقى  البعث (( 
 زجرة واحده فإذا هم بالساهره  المثههال قههدفإذا هم بالساهرة )) 

لا قد تكو ن ... مثل قد يكو ن أسرع من المثل  لكههن لتكو ن مطابقه تمام
يذكر على سبيل إيش ؟ على سبيل التقريههب  ول شههك أ ن عبههادة اللههه
لا أعظههم مههن عز وجل وحده وعبادة ما غيره معه لشك أ ن بينهمهها فرقهه
الفههر ق بيههن الرجههل السههالم لرجههل والرجههل المشههترك بيههن شههركاء
.  متشاكسين

هذا مثببل للمشبرك والثباني مثببليقول المؤلههف رحمههه اللههه : " 
دم لرجههل هههذا للموحههد  والولللموحببد  " مههاهو الثههاني ؟ رجههل سههال

للمشرك  وما هو يعني ماهو المقصود من ضرب هذا المثل ؟ المقصود
التحههذير مههن الشههرك بههالله عههز وجلهههم أعلههم أ ن الشههركاء فههي العبههد
متشاكسو ن  لكن مههع اللههه عههز وجههل يقههول اللههه تعههالى فههي الحههديث

للالقدسي : (  أنا أغنببى الشببركاء عببن الشببرك  مببن عمببل عم
 ) الشههركاء المتشاكسههو نأشرك فيه معي غيري تركته وشببركه

ليمكن أ ن يتنههازل أحههدهم عههن  نصههيبه  لكههن الشههرك بههالله يههدع اللههه
لل أشببرك فيببه معببيالشههريك المشههرك وشههركه  "  من عمل عم

)) وحههده  وإذاالحمد للببه  " ولهههذا قههال : (( غيري تركته وشركه
كا ن الحمد له وحده وجب أ ن تكو ن العبادة له وحده  لنههه أهههل الحمههد

ييعبههد ." ((  بلوأهل العبادة سبحانه وتعالى فهو وحههده المسههتحق ل ن 
مايصيرون إليببه مببن)) ل يعلمون  (( أي أهل مكة )) أكثرهم 

" أي أهببل مكببة ))بل أكثرهم  قوله : " (( العذاب فيشركون "
ييما في في اليات والسور المكيههة يجعههل لا ولس المؤلف رحمه الله دائم
لا على أهههل مكههة ولكههن الههذي ينبغههي أ ن نجعههل مثل هذا الخطاب منصب
لا إل عند الضرورة  ل ن القرآ ن نزل لجميع الخلق دللة القرآ ن عامه دائم
إلى يوم القيههامه فتخصيصههه بأهههل مكههة يعنههي أنههه ليتنههاول غيرهههم إل
بالقياس  لكن إذا أخذنا بلفظ العام شمل أهههل مكههة وغيرهههم بههإيش ؟
بههالنص وهنههاك فههر ق بيههن شههمول الحكههم بههالنص وشههموله بالقيههاس
فالصحيح أ ن الضمير في أكثرهم يعود علههى جميههع الخلههق أكههثر الخلههق

( يا آدمليعلمو ن  ولهذا مثبت فههي الحههديث الصههحيح أ ن اللههه يقههول : 
فيقول لبيك وسعديك  فيقببول أخببرج مببن ذريتببك بعثببا إلببى



النار أو بعث النار   فيقول ربي وما بعث النببار فيقببول مببن
 ) وهؤلء هم الكثر أو القل ؟كل ألف تسعمائة وتسع وتسعين

... : الطالب
ييهههم إ نالشيخ  : أكثر الكثر  فأكثر الخلههق ليعلمههو ن  إمهها لجهلهههم أو لغ

كانوا لجهلهم فكما قلت لكم من قبل فهم قد انتفههى عنهههم العلههم  وإ ن
كا ن لغيهم فإ ن العلم انتفى عنهم بانتفاء فائدته .  حيث لههم يسترشههدوا
 . به

إنك ميت وإنهم ميتون ))  (( إنك )) : خطاب للنبيقال : " (( 
تت )) أي ستموت (( صلى الله عليه وآله وسلم  يي مم  " قالميت 

 "  سههتموت ويموتههو نوإنهم ميتون )) فستموت ويموتون: " (( 
وكما يقول العامة عندنا الوعد الوعد قدامه قدامه يوم القيامة ل ن اللههه
يوم ل ن الله يوم القيامة يفصل بيههن العبههاد  سههوف يتنههازع النههاس فههي
أعمالهم ودياناتهم ويتنازعو ن في حقوقهم الخاصة خاصة فيفصههل اللههه

" يعني أنك إذا متفل شماتة بالموت بينهم يوم القيامة . يقول : " 
نزلت لما استبطأوا موتهفل شماتة عليك لنهم سيموتو ن مثلك  " 

"  هكههذا قههال المؤلههف أ ن سههبب نزولههها أ نصلى الله عليه وسلم 
قريش استبطأوا موت النبي صلى الله عليه وآله وسههلم  فنزلههت هههذه
لا سههيموتو ن ويبعثههو ن يههوم الية تخبره أنه سيموت وإذا مههات فهههم أيضهه
القيامة  ولكن هذا هذه الدعوة تحتاج إلى دليل  تحتاج إلى دليل  لننظر
لا في سبب النزول لنجد هذا فإذا كا ن كههذلك فل ينبغههي أ ن نتخيههل سههبب
للنزول في معنى آية من كتاب الله ل ن سبب النزول خبر محض  خذوا
بالكم ياجماعة  والخبر المحض ل مدخل للعقل فيه  ولكنني أقول ذكههر
الله هذه الجملة إشارة إلى أنه لههن يضههيع عملههك ول عمههل غيههرك  لهن
ن يضهيع عملههم بالشهراك  فهإ ن يضيع عملك بدعوتك إلى التوحيهد  ول
لا ستجتمعو ن فيه وتختصمو ن فيه عند الله عز وجههل  فيكههو ن لكم موعد
فههي هههذا تسههلية للرسههول صههلى اللههه عليههه وآلههه وسههلم وفيههه تحههذير
للمشركين  فهو من وجه تسلية وتهوين للرسول عليه الصلة والسههلم
وهو من وجه آخر إيش ؟ تحذير للمشركين بههأنهم سههيموتو ن وسههيكو ن
لا ل إشكال فيه لا  مؤكد لا موتهم عن قرب وسيكو ن مؤكد . أيض
" ةة )) ثببم إنكببم أيهببا النبباس  ثم إنكم (( ثم إنكم يوم القيامبب

 "  هههذا عجههب مههن المؤلههف رحمههه اللهههفيما بينكم من المظببالم



 )) " صههرفه المؤلههفإنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكببمالخطاب (( 
 إلى عموم الناس فقال أيها الناس  انتبه يا أخي  ايش اسمك ؟ اسمك
... : الطالب

: ياعمرالشيخ 
... : الطالب

: نعم ؟الشيخ 
... : الطالب

أيهببا النبباس فيمببا بينكببم مببن " يقههول " " ثببم إنكببم: الشههيخ 
" والسيا ق يأبى هذا التخصيص  فالخطاب للنههبي صههلى اللهههالمظالم 

عليه وآله وسلم ومن كفر به  هذا هو المتغير  وتختصمو ن في المظالم
 التي بينكم أو فيما بينكم من الحق والباطل ؟
... : الطالب

: الثههاني  مههن الحههق والباطههل  أنههت تههدعوا إلههى التوحيههد وهههمالشههيخ 
)) أي الرسههول( ثم إنكببم ينكرو ن ذلك ولكم موعد تختصمو ن فيههه  (

عليه الصلة والسلم ومن كذبه يوم القيامة عند ربكم تختصمو ن  وفههي
قوله عند ربكم إشارة إلى أ ن هذا الختصام من مقتضههى مههن مقتضههى
ربوبيته عز وجل  لنه حكم عدل  ومن عدله أنه يفصل بين المتنههازعين
فيه يوم القيامة كما يفصل بين المتنازعين في الحقو ق الخاصة  ويههأتي
. ... شرح بقية الفوائد  ... ذكر الفوائد
... : الطالب

: نعم ؟الشيخ   
... : الطالب

: نعم  هو بارك الله فيك كل مثل في القرآ ن كل مثل  فإ ن فيهههالشيخ 
 دليل على إمثبات القياس نعم
... : الطالب

: ها ؟الشيخ
 ... : الطالب

: ل إ ن كا ن تركه للختصام عند الله فهذا لم يترك لكن إ ن تركهههالشيخ 
 .للثواب عند الله فقد تركه
... : الطالب

: إي ... سيختصم مع خصمه ؟ أسألكالشيخ 
... : الطالب



: ها ؟الشيخ 
... : الطالب

: هل هل عفا عنه في هذه الحال ؟الشيخ
... : الطالب

: هل عفهها عنههه فههي هههذه الحههال ؟ل أنهها أسههألك ال ن  هههل تركهههالشيخ
للختصام عند الله يوم القيامة أو ل ؟ هل عفا عنه في هذه الحال ؟
... : الطالب

: ها ؟الشيخ
... : الطالب

: ل ل بأس . أنا أرى في هذه الحال أ ن يطالب بحقههه فههي الههدنياالشيخ 
يأخذ حقه سلمت حسنات هذا أو يتركه لله  لنه إذا طالب به في الدنيا و
الذي بغى يوم القيامهة  فكهها ن عههذاب الههدنيا أهههو ن مهن عههذاب الخههرة
لا إليه  أو يترك للحسن وههو العفهو وانتظهار الج ويكو ن في ذلك محسن

)) فمن عفا وأصلح فأجره علببى اللببه الجر من الله عز وجل ((
عرفت ال ن فالحوال مثل ث إما أ ن يأخذ بحقه فهي الهدنيا أو يؤجهل حقهه
للخرة أو يعفو  والمراتب من الشد إلههى الخههف  نقههول أ ن أشههدها أ ن
يؤخر ذلك في الخرة  مثم أ ن يأخذ به في الدنيا مثم أ ن يعفو مع أ ن العفو
لبد فيه من قيد أ ن يكو ن في العفو إصلح فإ ن كا ن فههي العفههو إفسههاد
بحيث إذا عفونا عههن هههذا الرجههل زاد فههي شههره وطغيههانه  فهنهها الخههذ
بالحق أولى من العفو أما إذا علمنا أ ن هذا الرجههل سههينظر إلههى العفههو
. نظرة إكبار و يحسن خلقه بعد ذلك فل شك أ ن العفو أفضل
... : الطالب

: ل  معنى ذلك أ ن هذا الرجل لو عفونهها عنههه لههن ينصههلح فأجههلالشيخ 
))  لكن أخبره قله لهفمن عفا وأصلح حقه في الخرة لنه مقيد (( 

ؤؤجل حقي ليوم القيامههة  ل يأ أنت ال ن ظلمتني في كذا وكذا وكذا وأنا س
يظن  إنك عفوت
... : الطالب

: إي نعم  لعدم القدرة لكن العفو المحمود هو العفو مع القدرةالشيخ 
... : الطالب

: نعمالشيخ 
... : الطالب

: نعم نقول هذا  لك الحقالشيخ



... : الطالب
 فمن عفا: ... نعفههو عنههه  لكههن كمهها قههال اللههه عههز وجههل ((الشيخ 

)) إذا كا ن في العفو إصلح أما إذا كا ن هههذا الرجههل إذا عفههوتوأصلح 
لل ذهب غدا ليقتل ابن الخرين  نعم . عنه عن قتل ابنه مث

فمن أظلم ممن كذب: أعوذ بالله من الشيطا ن الرجيم (( الطالب 
على الله وكببذب بالصببدق إذ جبباءه أليببس فببي جهنببم مثببوى
للكافرين * والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون
)) 

: ل  اقرا انت ... نعمالشيخ  
... : الطالب

: نعم أحسنت تعدلالشيخ
: لهم مايشاؤو نالطالب 

... : الشيخ
لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين *: (( الطالب 

(( ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم
ؤرهمالشيخ  ؤرهم  أج : أج

(( ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون: الطالب   )). 
: أعوذ بالله من الشيطا ن الرجيم أظن علينا فوائدالشيخ  

... : الطالب
: نعم ؟الشيخ

... : الطالب
: من قولهالشيخ   

... : الطالب
: نعم  ل  قبل ولقد ضربنا  قال الله تعالى ولقد ضربنا فههي هههذاالشيخ 

ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل((   ))
لا  من فوائد الية الكريمة  أ ن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآ ن تبيان
لكل شيء ومنه أ ن التبيا ن ضههرب المثههال لنههها تقههرب المعنههى وتضههع
المعقول في صورة المحسوس  ومن ذلههك قههوله تعههالى : مثههل الههذين

 مثل الذين اتخببذوا مببن دون اللبه أوليباء كمثببل العنكبببوت((
اتخببذت بيتببا وإن أوهببن البببيوت لبببيت العنكبببوت لببو كببانوا
(( يعلمون



ومن فوائد هذه  الية الكريمة رحمة الله سبحانه وتعالى بالعبههاد  حيههث
يين لهم هذا البيا ن التام . ب
ومن فوائدها أنه ينبغي للمعلم غيره أ ن يكثر له من ضرب المثال التي
. تعينه على فهم المعنى ل ن هذا هو أسلوب القرآ ن
ححكم في أفعههال اللههه وشههرعه ومن فوائد الية الكريمة  إمثبات العلل وال

. (( م   لعلهم يتذكرونلقوله : ((
ن ومن فوائهد ههذه اليهة الكريمهة  الهرد علههى الجهميهة وأشهكالهم مم
أنكروا حكمة الله وقالوا إ ن الله سبحانه وتعالى يفعههل الشههيء ل لعلههة
وحكمة ولكن لمجرد المشيئة  وجه ذلك أ ن لعل هنهها للتعليههل والتعليههل
 . ... يعني

هقرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقونمثم قال الله عز وجل : (( 
يي  أي نههازل بلغههة ييستفاد مههن هههذه اليههة الكريمههة أ ن القههرآ ن عربهه   ((
. العرب
ومن فوائدها أنه ل يوجههد فههي القههرآ ن لفههظ أعجمههي  ل ن اللههه وصههف
يي  وهذا يقتضههي أل أ ن ليههس فيههه شههيء مههن لغههة القرآ ن كله بأنه عرب
يي لكههن العجم  ول شك أ ن هذا هو الواقع فليس في القرآ ن لفظ عجمهه
يي اختلف العلماء والمفسرو ن وغيرهم هل في القرآ ن كلمة أصلها عجم
يربت  فمنهم من يقول نعم ومنهم من يقهول ل فالهذين قههالوا نعهم مثم ع
قالوا هنههاك كلمههات فههي القههرآ ن الكريههم لتنطبههق عليههها قواعههد اللغههة
لا العربية  ويعني هذا أنها أعجمية وهذا ل ينههافي أ ن يكههو ن القههرآ ن عربيهه
يربتها صارت عربية بالستعراب  كما أ ن العرب أصلهم ل ن العرب لما ع
مستعربو ن وإل فلغة أبيهم إسماعيل ليست عربية  ومنهم من قال هذه
الكلمات التي هي كلمات أعجمية إنما جاءت بلسهها ن العههرب مههن بههاب
توارد اللغتين ول مانع من توارد اللغتا ن على كلمة واحده  والخلف في
هذا قريب من اللفظي وإل فإنهم متفقو ن على أنه ل يوجد في القههرآ ن
لا يي حتى نزول القرآ ن أبد . لفظ أعجمي هو أعجم
ومن فوائد هذه الية الكريمة  بيهها ن حكمههة اللههه عههز وجههل فههي إنزالههه
يي ل ن النبي صلى الله عليههه وآلههه وسههلم بعههث فههي القرآ ن بلسا ن عرب
قوم عرب فكانت الحكمة أ ن يكو ن لسههانه عربيهها كمهها هههو الشههأ ن فههي

 ومببا أرسببلنا مببن رسببول إلجميههع الرسههل قههال اللههه تعههالى : ((
. (( بلسان هقومه ليبين لهم



ومن فوائد الية الكريمة  أ ن فهم المعنى معين على التقوى لقوله : ((
 وهذا ... أ ن فهم المعنههى مههنهقرآنا عربيا ))  (( لعلهم يتقون  )) 

أسباب التقوى لنه لو أ ن لنك لو تكلم لك انسا ن بما لتفهم معنههاه لههم
 لعلهميؤمثر فيك شيء  إنما يؤمثر فيك مههاتفهم معنههاه ولهههذا قههال : ((

ونسههتفيد مههن هههذه الجملههة مهها اسههتفدنا مههن الجملههة الههتيتقون )) 
لعلهم يتذكرونالسابقة وهي قوله : ((   )) .

 : (( ضببرب اللببه مثل رجل فيببه شببركاءمثههم قههال اللههه تعههالى 
إلى آخره  من فوائد من فوائد هذه الية الكريمة  أ نمتشاكسون )) 

ولقد ضربنا للنبباس فببيهذه أ ن هذه الية تطبيق لقوله تعالى : (( 
ل ن هذا مثلهذا القرآن من كل مثل ))   .

ومن فوائدها  أ ن مثل من يعبد مع اللههه غيههره كمثههل عبههد فيههه شههركاء
متشاكسو ن متنازعو ن  متخاصمو ن  وجه ذلك  أ ن هههذا العابههد مههع اللههه
لا لله تتنازعه شههركاء مههن يميههن وشههمال حههتى غيره لم يكن قلبه خالص
. ضاع بينهم
ومن فوائد هذه الية الكريمة  أ ن الله تعالى يههأتي  بههالخبر أو غيههره مثههم

هل يسببتويانيقرب ذلك للمخاطب بأحسن وجه وذلك في قوله : (( 
فإ ن هذا الستفهام الذي يرادف النفي الغرض منه إيش ؟مثل )) 

... : الطالب
: تقرير ما ذكر  وإلزام المخاطب بهالشيخ  .

ومن فوائد الية الكريمة  أ ن الله تعالى مستحق للحمد لكمههال توحيههده
الحمد للهلقوله : ((   ))

ومن فوائدها أ ن الحمد المطلق إنما يكو ن لله عز وجل أمهها غيههره فهههو
إ ن طلب فهو ليس حمههده علههى الطل ق بههل يحمههد علههى شههيء معيههن
وجههزء معيههن ممها يحمههد عليههه أمهها الحمههد علههى الطل ق فهههو للههه رب
العالمين عز وجل لنه هو المحمود علههى كههل حههال  وكهها ن النههبي عليههه

 الحمد للببه الببذي بنعمتببهالصلة والسلم إذا أتاه مايسر به قال : (
الحمد للببه علببى كببل ) وإذا أتاه ما يسوءه قال : ( تتم الصالحات

. ( حال
ومههن فوائههد اليههة الكريمههة  أ ن أكههثر ال أ ن أكههثر بنههي آدم ليعلمههو ن

بل أكببثرهم لالحقائق ... وإ ن علموههها لههم ينتفعههوا بههها  لقههوله : (( 
. (( يعلمون
  : مثم قال تعالى



إنك ميت وإنهم ميتون * ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم )) 
من فوائدها  أ ن نبينا صههلى اللههه عليههه وآلههه وسههلم لههنتختصمون )) 

يلد أبد البدين بل هو ميت كما أ ن خصومه أمههوات  وهههذا كقههوله : (( يخ
.(( وما جعلنا لبشر من هقبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون

 إنكومن فوائدها تسلية النبي صلى الله عليه وآلههه وسههلم لقههوله : ((
ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون
)) .
ومن فوائدها إنذار هؤلء المكذبين بأ ن لهم موعههدا مههع الرسههول صههلى
. الله عليه وآله وسلم وهو الختصام يوم القيامة
ومن فوائدها أ ن أهل الشرك والكفر خصوم لهل التوحيد واليما ن فههي
الخرة كما أنهم خصوم في الدنيا وفي الههدنيا أشههد خصههومتهم وعههداوة
. بعضهم لبعض وفي الخرة أشد وأعظم
ومن فوائدها أ ن الخلق يختصمو ن عند الله يوم القيامههة ومههن المعلههوم
أ ن الخاصم إذا كانت الخصومة بين بيههن المههؤمن والكههافر هههو المههؤمن

فالله يحكم بينكم يوم القيامببة ولببن يجعببلقال الله تعالى : (( 
. (( الله للكافرين على المؤمنين سبيل

ثم إنكببمومن فوائد الية الكريمة  إمثبات البعث والحساب لقههوله : (( 
 . (( يوم القيامة عند ربكم تختصمون

 إلى آخره  أحمد ... في الثالث: (( فمن أظلم ))مثم قال الله تعالى 
ول في الثاني ؟
... : الطالب

: هيه ؟الشيخ   
 ... : الطالب

فمن أظلببم ممببن كببذب علببى اللببه: قال الله تعههالى : (( الشيخ 
نن(( وكذب بالصدق إذ جاءه ))  إذ )) هذه استفهامية  وقههوله: (( مم

 أليس))  ظرف بمعنى حين  والستفهام في قوله : ((إذ )) (( جاءه 
مس ))  ني مل فمن أظلببم ممببن كببذبللتقرير  يقههول اللههه تعههالى : (( مأ
)) هذا الستفهام هنهها بمعنههى النفههي السههتفهام هنهها بمعنههىعلى الله 

 كذب علببىالنفي أي ل أحد أظلم ممن كذب علههى اللههه  وقههوله : ((
)) أي افترى عليه الكذب افترى عليه الكذب إمهها بنسههبة الشههريكالله 

لا ولههم يحلهه  أو أوجههب يل شههيئ لا ولم يحرمه  أو أحه إليه  أو بأنه حرم شيئ
لا ولم يوجبه أو عطل صفة من صفاته  أو أمثبت له مالم يثبت لنفسه شيئ



أو غير ذلك من مما يكو ن فيه الكههذب علههى اللههه فل أحههد أظلههم ممههن
كذب على الله  والكذب على الله ليس كالكذب على البشههر  والكههذب
على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس كالكذب على غيههره مههن

لا عل ي ليببسالبشر  قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (  إن كذب
تب على أحد لا فليتبببوأ مقعببده ) و ( ككذ من كذب علبب ي متعمببد

. ( من النار
كذبفجمع بين المريهههن  (( موكذب بالصدق إذ جاءه )) وقوله : (( 
)) أي نسب الصد ق إلى الكذب وقال هههذا كههذب  ومههن ذلههكبالصدق 

تكذيب قريش للرسول صلى الله عليههه وسههلم حيههث قههالوا إنههه سههاحر
 كذاب

)) هههذاأليس فببي جهنببم مثببوى للكببافرين قال اللههه تعههالى : (( 
الستفهام للتقرير والغالب أ ن همزة الستفهام إذا دخلت علههى مايفيههد
النفي الغالب أ ن تكههو ن للتقريههر  وجوابههها بالمثبههات يكههو ن بلههى جوابههها

 ))  السههتفهام هنهها ألم نشرح لك صدركبالمثبات يكو ن بلى  مثل ((
ألم يبأتكم نببأ البذينللتقرير و ومعناه قههد شههرحنا لههك صههدرك  (( 

المعنى قد أتاكم  وأمثلة هذا  في القرآ ن كثيركفروا من هقبل ))   .
أظهههر فههي مقههامأليس في جهنم مثوى للكافرين )) وقوله : (( 

الضمار  وكا ن مقتضى السههيا ق أ ن يقههول أليههس فههي جهنههم مثههوى لههه
لا  فمههن والظهههار فههي مقههام الضههمار لههه فوائههد  ذكرناههها لكههم سههابق
 يستحضرها ؟ الظهار في مقام الضمار
... : الطالب

: نعمالشيخ 
... : الطالب

: ههذه واحههده فائهدة العمهوم  يعنههي مثهوى لههم ولغيرهههم مهنالشهيخ 
الكافرين
... : الطالب

: ل قد ليكو ن فيهاالشيخ  ...
... : الطالب

:  ل هذا في اللتفات  وربما يكو ن هذا ...انتباهالشيخ
... : الطالب

: نعم  تصديق الوصف على هههؤلء بههأنهم كفههار  يعنههي امثبههات ا نالشيخ 
هؤلء الكفار  الثالث ؟



... : الطالب
: لالشيخ 

... : الطالب
: ما أسرع ماتنسو ن  الثالث التعليل أفادت التعليل لو قههال ليههسالشيخ

في جهنم مثوى له  لم نستفد ماهي العلة أ ن مثواه جهنم  لكن إذا قال
)) عرفنهها أ ن العلههة كفرهههم أليس في جهنم مثوى للكافرين : ((

ففيه بيهها ن العلههة  فصههار الظهههار فههي موضههع الضههمار لههه مثل ث فوائههد
الفائدة الولى ؟ حجاج ماهي ؟
... : الطالب

: سبحا ن الله العظيم  نوم اليقظا ن عجيبالشيخ 
... : الطالب

: النيل يجري ولو كنتالشيخ   ...
... : الطالب

: نعمالشيخ 
... : الطالب

: إيش ؟الشيخ 
... : الطالب

: نعمالشيخ   
... : الطالب

: هذه واحده الثانية ؟الشيخ 
... : الطالب

: نعمالشيخ   
... : الطالب

: الثههالث افههادة التعليههل  هههذا مههن فوائههد الظهههار فههي موضههعالشههيخ 
إذ ن هؤلءأليس في جهنم مثوى للكافرين )) الضمار  طيب  (( 

الكفار الذين كذبوا على الله وكذبوا بالصد ق هههم كفههار ومثههواهم جهنههم
والعياذ بالله  وجهنم قيل أنها من السههماء المعربههة وأصههلها فههي اللغههة
الفارسية جهنام وقيل إنها اسم عربي وأنها مأخوذة مههن الجهمههه يعنههي
الظلمة والنار...القعر أعاذني اللههه وإيههاكم منههها   سههودا مظلمههة فههالله
أعلههم سههواء هههذا أو هههذا المهههم أنههها تسههتعمل فههي لغههة العههرب للنههار
. العظيمة المسودة



 فمن أظلم ))  (( فمببن )) أي ليقول المؤلف رحمه الله : " (( 
 "  وتحويل المؤلف الستفهام إلى النفي  يفيد أ ن معنى الستفهامأحد

إيش يا جماعة ؟
... : الطالب

: ل  النفي  ل أحد أظلم  ل أحد أظلم ممن كذب علههى اللههه  أيالشيخ 
بنسبة الشببريك والولببد إليببهقال عليه الكههذب  قههال المؤلههف : " 

لا فقههدوهذا على سبيل التمثيل ل الحصر  "  فمن قال إ ن لله ولد
لا فقد كههذب علههى اللههه  إ ن اللههه ليوصههف كذب على الله  ا ن لله شريك
بهذه الصفات التي وصف بها نفسه فقد كذب على الله  إ ن الله ممامثل
لخلقه فقد كذب على الله  إ ن اللههه حههرم ... والوصههيلة والحاميههة فقههد
كذب على الله  المهم أ ن ذكر المؤلف رحمه الله لهذين المرين فقههط
المراد به إيش ؟ التمثيل ل الحصر   الكذب على الله كثير وبعضها أشد
. من بعض

)) بالقرآ ن إذ جاءه  لشك أ ن القرآ ن صههد قوكذب بالصدق قال : (( 
وتمت كلمببت ربببك صببدهقابل أنه صد ق وعدل كما قال تعالى : ((  

 )) فهههو باعتبههار الخبههار صههد ق  وباعتبههار الحكههام عههدل  لكههنوعبدل
المسألة أعم مما قاله المؤلف  بالصد ق أي بما كا ن صههادقا سههواء فههي

))وكذب بالصببدق القرآ ن أو في السههنة فههإنه داخههل فههي قههوله : (( 
)) يعني إذ أتاه  وليس  شيئا منقول له  بل هههو قههدإذ جاءه وقوله : (( 

لا يذب بهه  لهو أ ن أحهد أتاه مباشرة وأخههبر بهه علههى لسها ن الصههاد ق فيكه
حدمثني عن شيخه وشيخه عن شيخه وشيخه عن شيخه حتى وصل إلى
الرسول صلى الله عليه وسلم  فهل يمكن أ ن نكذب هههذا إذا كهها ن فههي
أحد الرواة من هو متهم بالكذب ؟
... : الطالب

: نعم يمكن  لكههن إذا جاءنهها الخههبر مههن الرسههول مباشههرة فههإ نالشيخ 
لا فههي إحههدى كتههب يذب حههديث لا من النههاس كهه تكذيبه كفر ولهذا لو أ ن أحد
يذبت هههل عنههدك يذب به فقلنا له لمهها كهه الحديث في أحد كتب الحديث ك
شك في أ ن الرسول صلى اللههه عليههه وآلههه وسههلم قههاله ؟ قههال لشههك
در ل ن عندي أنه قاله لكنه كذب  ماذا نقول لههه ؟ نقههول هههذا كههافر  كههاف
الصد ق جاءه باقراره على نفسه أما لو قال هذا كههذب ل ن أحههد الههرواة
 كاذب أو كذاب فأنا أنكره لذلك فماذا نقول ؟
... : الطالب



: يكفر أو ل يكفر ؟الشيخ 
... : الطالب

: ل يكفر  بل قد يكو ن هذا هو الواجب عليه  إذا كا ن هههذا مههؤدىالشيخ
 أنههه ل واسههطةإذ جاءه ))اجتهاده عرفتم يا جماعة  ففائدة قوله : (( 

لا  وأنتههم بينه وبين من جاء بالصد ق حتى لو قال لعههل لههه لعههل لههها عههذر
. تلوم ليس هناك واسطة

 " أليس في جهنم مثببوى مببأوى للكببافرين هقببال بلببىقال : "
وهذا هو جواب أليههس وأشههباهها  إذا دخلههت همههزة السههتفهام ع علههى
مايفيد النفي فجواب التقرير فيها إيش ؟
... : الطالب

: بلى  ولو قلت نعمالشيخ 
... : الطالب

: نعم  لكا ن يثبت  فإذا قلت ألم يقم زيد ؟ فقال المخاطب نعههمالشيخ 
 يعني

: لم يقمالطالب    
: لم يقم  وإذا قلت ألم يقم زيد ؟ فقال المخاطب بلىالشيخ   

... : الطالب
: نعم ؟الشيخ 

... : الطالب
: يعني قد قام ولهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهمهها فههيالشيخ 

لو هقببال نعببم)) قال : "  ألست بربكم هقالوا بلى قوله تعالى : ((
" يعنههي هههم إذا قههالوا نعههم يعنههي لسههت ربنههالو هقالوا نعم لكفروا 

لست ربنا  هذا هو المشهور في اللغة العربية  لكن ربما يههأتي الجههواب
: بنعم ويراد به المثبات ومنه قول الشاعر
أليس الليل يجمع أم عمرو * وإيانا فذاك لنا تداني " 
" نعم وترى الهلل كما أراه * ويعلوها النهار كما علني
أنتم معايا ؟ من ينشد لي البيت ؟ ماحفظته من قبل يامحمد ؟
... : الطالب

: أعيده مرة مثانية ومثالثةالشيخ    
 أليس الليل يجمع أم عمرو * وإيانا فذاك لنا تداني "
" نعم  وترى الهلل كما أراه * ويعلوها النهار كما علني

أليس الليل جمع أم عمرو * وإيانا فذاك لنا تدانيمثالثة " 



" نعم  وترى الهلل كما أراه * ويعلوها النهار كما علني
لا مههرة الواحههد هههو الواحد من العرب يلقي قصيده خمسههين وسههتين بيتهه
.ينصرف وقد حفظها الناس
... : الطالب

: نعمالشيخ    
: أليس الليل يجمع أم عمر ووإيانا فذا كلنا تدانيالطالب 

: نعمالشيخ 
: نعمالطالب 

... : الشيخ
: ...اناالطالب
 : نعمالشيخ

 : كما أراهالشيخ
 : كما أراهالطالب

 : ويعلوها النهارالشيخ
... : الطالب

  : كما علناالشيخ


